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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. Projekto pavadinimas: Žagarės dvaro sodybos namo Jaunimo g. 1, Žagarės m.
tvarkybos darbų ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninis darbo projektas;
1.2. Statytojas (užsakovas): Joniškio rajono savivaldybė (Joniškio rajono savivaldybės
administracija);
1.3. Statybos rūšis: Kapitalinis remontas. Tvarkomieji statybos darbai;
1.4. Tvarkybos rūšis: Remontas, restauravimas;
1.5. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys;
1.6. Statinio projekto rengimo etapas: Projektiniai pasiūlymai;
1.7. Statinių grupės sudėtis: 5.1.2. negyvenamieji pastatai; 7.2. administracinės
paskirties pastatai: 7.10. kultūros paskirties pastatai;
1.8. Statinio paskirtis: esama mokslo; planuojama kultūros;
1.9. Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė IĮ „ Restprojektas“. Projekto
vadovas- Regina Tumpienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A376 (neterminuotas), NKPS
4006 ( iki 2021-06-09);
1.10. Projekto rengimo pagrindas: projektavimo užduotis, galiojantys teisės aktai, kiti
privalomi projekto rengimo dokumentai;
1.11. Statinio priskiriamumas prie visuomenei svarbių statinių sąrašo: projektuojamas
pastatas priskiriamas prie visuomenei svarbių statinių sąrašo sutinkamai su STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ 4 priedu.
1.12.Pagrindiniai norminiai dokumentai:
LR Statybos įstatymas;
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“;
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;
STR 1.01.02:2016 „Norminiai statybos techniniai dokumentai“;
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STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir
pastovumas”;
STR 2.01.01(2):1999 aktuali redakcija „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
Lietuvos standartą LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
STR 2.01.01(3):1999 aktuali redakcija „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“;
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
STR 2.01.01(6):2008„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“;
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
STR 1.03.07:2017 “ Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;
STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“;
PTR 1.01.01:2005 ”Paveldo tvarkybos reglamentų tvarkybos taisyklės”;
PTR 3.06.01:2014 “Kultūros paveldo tvarkybos darbų projekto rengimo taisyklės“ aktuali
redakcija.
Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys dokumentai:
„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, aktuai redakcija 2016-03-02 įsakymas Nr.
1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108);
Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija), 2014-08-21
įsakymas Nr.1-311(TAR, 2014-08-21, Nr. 11129);
BPST – 2005 „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“;
Darbo sanitariją ir gamtos apsaugą reglamentuojantys dokumentai:
HN 98 : 2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas, apšvietos ribinės vertės ir
bendrieji matavimo reikalavimai“;
HN 33 : 2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;
HN 69 : 2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose“;
Nr. 501 – 2003.04.24 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl buities, sanitarinių ir higienos
patalpų įrengimo reikalavimų“;
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“;
HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“‘;
1.12. Objekto teritorija. Projektas rengiamas žemės sklype Jaunimo g 1, Žagarė,
Joniškio r.., Kauno r. sav. Sklypo kadastro Nr. 4796/0305:3 Žagarės m. k.v., plotas 0.5606
ha, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas –
visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypas yra sudėtinė Žagarės dvaro sodybos sklypo
dalis. Sklypas randasi nacionaliniame ir regioniniame parke.
1.14. Sklype esami pastatai ir statiniai: Pastatas-mokykla (Un.Nr. 4799-8002-0016)
buv. Dvaro sodybos Koplyčios pastatas yra kultūros paveldo objektas (uk 10861) įeina į
Žagarės dvaro sodybos (uk 965) pastatų kompleksą. Prie sklypo rytinės ribos stovi
ūkiniai pastatai 2I1p; 3I1m; 4I1m. Sklypas apsodintas vėja, yra saugotinų medžių. Sklype
yra: buitinių nuotekų tinklas, elektros. Į teritoriją patenkama iš Kęstučio gatvės per
pietinėje sklypo pusėje esančia Jaunimo gatve, švažiavimo keliu.
1.15. Kultūros paveldo duomenys: Tvarkomas pastatas yra Žagarės dvaro sodybos
teritorijoje, kurios dydis 885555.00 kv. m, o vizualinis apsaugos pozonis 37186.00 kv.m.
Teritorijos vertingųjų savybių pobūdis :
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą
svarbus); Kraštovaizdžio; Želdynų (lemiantis reikšmingumą unikalus);
Žagarės dvaro sodybos pastatų kompleksas sudaro: 1. Žagarės dvaro sodybos rūmai
(10861); 2. Žagarės dvaro sodybos ledainė (25435); 3. Žagarės dvaro sodybos pirmas
namas (25436); 4. Žagarės dvaro sodybos pieninė (25437); 5. Žagarės dvaro sodybos
pietų sargo namas (25438); 6. Žagarės dvaro sodybos koplyčios pastatas (25439); 7.
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Žagarės dvaro sodybos antras namas (25440); 8. Žagarės dvaro sodybos šventiko
namas (25441); 9. Žagarės dvaro sodybos pirma arklidė (25442); 10. Žagarės dvaro
sodybos ratinė (25443); 11. Žagarės dvaro sodybos maniežas (25444); 12. Žagarės
dvaro sodybos sandėlis (25445); 13. Žagarės dvaro sodybos arklininko namas (25446);
14. Žagarės dvaro sodybos sodininko namas (25447); 15. Žagarės dvaro sodybos
aludarių namas (25448); 16. Žagarės dvaro sodybos vėjo malūnas (1358); 17. Žagarės
dvaro sodybos antra arklidė (25449); 18. Žagarės dvaro sodybos šėriko namas (25450);
19. Žagarėsdvaro sodybos šiaurės rytų sargo namas (25451); 20. Žagarės dvaro
sodybos rytų sargo namas (25452); 21. Žagarės dvaro sodybos parko tvora ir vartai
(25453); 22. Žagarės dvaro sodybos parkas (139);
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - Žagarės
miesto istorinė dalis (u.k. 17127, UV55), PV dalyje ribojasi su Žagarės senojo miesto
vieta (u.k. 30333, A1908), į PR yra dvaro palivarko sodyba, vad. Raudondvariu (u.k. 137,
G238K).
Sklypui taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: saugotini želdiniai
(medžiai ir krūmai), augantys ne miško ūkio paskirties žemėje; regioniniai parkai;
požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos; nekilnojamųjų
kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; elektros linijų apsaugos zonos.
TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ (PASIŪLYMŲ) APRAŠYMAS
Projekto tikslai: Pritaikyti pastato patalpas visuomenės poreikiams, pakeisti paskirtį iš
mokslo į kultūros. Pastato tvarkymo ir pritaikymo darbai bus atliekami keliais etapais,
pagal suformuotas finansavimo lėšas.
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi ir
užsakovo technine specifikacija projektavimo darbams.
Namas yra nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas kultūros vertybių registre –
25439), priklausantis Žagarės dvaro sodybos kompleksui ir yra Žagarės urbanistinio
draustinio, Žagarės miesto istorinės dalies teritorijoje. Projekte numatomi tvarkybos
(restauravimo, remonto darbai) ir tvarkomieji statybos darbai (kapitalinis remontas),
keičiama paskirtis iš mokslo į kultūros.
Pastatas bus naudojamas Žagarės vietos bendruomenės kultūrinei veiklai plėtoti.
Planuojama įrengti atvirą erdvę, tinkamą bendruomenės kultūrinės veiklos, etnografinių ir
šiolaikinių amatų mokymui.
Pastatas pastatytas 1898 m. istorizmo laikotarpio, angliškų kotedžų tipo. Žagarės dvaro
sodyba – istorizmo laikotarpio ansamblis, sukurtas ir išplėtotas remiantis angliškųjų
rezidencijų tradicija. Ansamblio architektūroje dominuoja angliškosios tiudorų stiliaus
gotikos formos, sodybos kompozicija paremta sodybos – parko idėja. Žagarės dvaro
sodyba išsaugojo planavimo bruožus, pagrindines kompozicines savybes,
architektūrines formas, kurie leidžia priskirti ansamblį prie etaloninių šios rūšies kultūros
paveldo vertybių Lietuvoje.
Pastato bendras plotas 352,82 kv. m., pagrindinis plotas – 237,96 kv.m. Pastatas yra T
raidės plano, sudėtinio tūrio, kurį sudaro du korpusai: I-ojo – ŠV – PR krypties, galiniu
fasadu besijungianti su II-ojo PV ir ŠR dalies PV fasadu. I-ojo korpuso suplanavimas –
mišrus (dominuoja bekoridorinis jungtinis) - dalinai pakitęs. Po šia dalimi yra rūsys ir
mansardinis aukštas. II-ojo korpuso suplanavimas – salinis, ši dalis yra vieno aukšto, po
juo nėra rūsio.
Įėjimai į pastatą PR ir ŠV fasaduose. PR ir ŠV fasadai tūriniai
decentralizuoti. PV ir ŠV – plokštuminiai. Sienų plokštumas skaido stačiakampiai langai.
PR, PV ir ŠV fasaduose korpuso langų sąramos – segmentinės, priengių langų bei lauko
durų - pleištinės. Prie PR ir ŠV fasadų, korpusų susikirtimo vietose pristatyti 1 a.
vienšlaičiais stogeliais mūro prieangiai, PR fasade - atviras medinis prieangis dvišlaičiu
stogeliu. Fasadų frontonai, prieangiai, dvišlaičiai stogeliai virš langų puošti
dekoratyvinėmis vėjalenėmis.
Pagrindinės pastato konstrukcijos: Pamatai – juostiniai, lauko akmenų ir plytų mūro.
Cokolis - tinkuotas. Lauko sienos – plytų mūro, renesansinio rišimo būdo: vieną mūro
eilę sudaro vien trumpainiai, kitą – vien ilgainiai. PR ir ŠV fasadų mansardinio aukšto
dalis ir pastogės frontonai – medinės karkasinės konstrukcijos, šiltintos, apkaltos
lentomis, imituojančiomis fachverką. Rūsio perdanga – gelžbetoninė, išlikusios medinių
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sijų dalys. I korpuso pirmo aukšto perdanga – medinė sijinė, virš II-ojo korpuso medinė
santvarinė.
Stogas – sudėtinis. Stogo konstrukcija – vienaukštėje dalyje remstinė gegninė su
Paladijaus tipo santvaromis, sutvirtinta papildomais statramsčiais ir ilginiais, dviaukštėje
dalyje – remstinė gegninė konstrukcija su pakeltu rygeliu. Stogo danga – čerpių. Laiptai mediniai.
Anksčiau atlikti kultūros paveldo vertybės tyrimai: Menotyrinė apybraiža,
E.Vaitulevičienė, 1976, F5 1411; Istoriniai tyrimai. Aut. T. Dambrauskait÷, VAA F2 29211; Naujosios Žagarės dvaras (XVII-XX a.). Istorinė pažyma. Autorius V. Jocys. Vilnius
1999 m. Žagarės regioninio parko tvarkymo planas. Joniškio rajono savivaldybės
teritorijos bendrasis planas. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. UAB„CAD ir F
ProjektServisas“, Vilnius, 2016 m. Taikomieji architektūros natūriniai tyrimai. UAB
„Sodybų skyrius“, Vilnius, 2016 m. Architektūros konstrukcijų tyrimai. UAB „Sodybų
skyrius“, Vilnius, 2016 m. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų
projektiniai pasiūlymai. UAB „Sodybų skyrius“, Vilnius, 2016 m.
Sklypo plano sprendiniai: Į sklypą patenkama esamu įvažiavimu iš Jaunimo gatvės.
Sklype vyrauja paprastieji klevai, auga keletas vakarinių tujų, sklypo pietinėje dalyje
vaismedžiai, pagal įvažiavimo keliuką pasodinti krūma. Sklypo tvarkymo darbai bus
vykdomi kitu etapu pagal 2013 m. Savivaldybės įmonės “Vilniaus planas” ir UAB
“Vandens projektai” parengtą Žagarės dvaro parko tvarkymo projektą, kaip sudėtinės
Žagarės dvaro sodybos dalies teritorijos tvarkymas.
2013 m. parengtame projekte sklypui numatyti nauji pėsčiųjų takai su poilsio zonomis,
vejų, želdynų tvarkymas (suplanuota šalinti savaiminius želdinius: paprastąjį klevą ir
krūmą augantį prie rytinio pastato kampo, pasodinti naujų želdinių), numatytas naujas
privažiavimo kelias, teritoriją apšviečiama parkiniais šviestuvais. Kultūros paskirties
pastatui reikalinga automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje apskaičiuotas vietų skaičius
pagal STR 2.06.04:2014. „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” (1
vieta 40 m2 salės ploto, pastate yra 231m2/40m2=6 vietos, tame skaičiūje viena vieta
pritaikyta žmonių su negalia poreikiams. Šiuo projektu sklype planuojami tik inžinerinių
tinklų įrengimo sprendiniai (ER, geoterminio šildymo), o sklypo tvarkymo darbai (takų,
aikštelė s, bus atliekami kitame etape pagal 2013m. parengtą Žagarės dvaro partko
tvarkymo projektą.
Pastato fukcinis planavimas: Pastato patalpos, atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir
dalinai atkurtą istorinę planinę struktūrą, pritaikomos kultūrinei veiklai, edukaciniams
užsiėmimams.
Rūsyje patalpų išplanavimas išlieka esamas: patalpose numatomas šilumos punktas,
vandens įvadas, likusias patalpas numatoma pritaikyti stalių dirbtuvėms, sandėliavimui.
Pirmame aukšte bus salė benduomenės kultūrinei veiklai vystyti, edukacinių užsiėmimų
patalpa (maisto ir arbatos edukacijos), vestibiuliai, 2 sanmazgai pritaikyti žmonėms su
negalia ir sanitarinės patalpos, darbuotojų patalpa, sandėlys. Antro aukšto patalpose bus
įrengta ekspozicija, kurioje bus eksponuojama lėlių kolekcija, tiudoro medžiaga ir istorija,
menų ir amatų dirbtuvės, susirinkimų, sanitarinės patalpos. Mansardiniame aukšte
numatytas skaitovų klubas.
Pastatas pritaikomas ŽN poreikiams: Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo
sprendiniai: Žmonėms su negalia yra užtikrinta galimybė patekti į pastatą nuožulniu
keltuvu per pagrindinį įėjimą į pastato pirmą aukštą laisvai judėti ir naudotis visomis
pagrindinėmis ir pagalbinėmis pirmo aukšto patalpomis.
Visų patalpų, skirtų
lankytojams, durų angos – ne siauresnės kaip 90 cm. Visi praėjimai ne siauresni, kaip
1,5 m. Sanmazgai pritaikyti žmonių su negalia specifiniams poreikiams.
Kultūros paveldo išsaugojimo ir eksponavimo darbai: Numatomi tvarkybos darbai:
Bokštelio ir kamino atkūrimas; Rūsio langų atidengimas; Išgriauti XX a. II p. pertvaras;
Restauruoti rūsio medinių perdangos sijų likučius. Restauruoti medinius laiptus iš pirmo į
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mansardinį aukštą ir į pastogę, bei laiptus pastogėje. Restauruoti pat.1-3 medines
santvarines sijas, medinį dailylenčių panelį su profiliuotu karnizu bei profiliuotomis
grindjuostėmis. Restauruoti profiliuotas plutų mūro konsoles, į kurias atremtos medinės
santvarinės sijos. Restauruoti sienų ornamentinį karnizą, lubų ornamentinę bagetę ir
rozetę. Restauruoti medines profiliuotas palangės, langų metalines rankenėles.
Restauruoti pat. 1-3 medines dvivėres duris ir medinius profiliuotus durų apvadus.
Gaminti naujas
medines įsprūdines lauko duris, atkuriant skaidymo tipą pagal
ikonografinę medžiagą ir išlikusių lauko durų pavyzdį. Langus gaminti pagal istorinių
dvigubų medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipą bei istorinius profilius.
Numatomi Konstrukcijų tvarkybos darbai: Pašalinti cokolio ir vidaus patalpų drėgmės,
druskų ir biopažeidėjų pažeistą tinką, atlikti mūro antiseptikavimą fungicidais. Atlikti rūsio
mūro ir tinko sanavimą. Prailginti lietvamzdžius ir išspręsti organizuoto lietaus vandens
nuvedimą nuo pastato. Pastato perimetru įrengti alsuojančią nuogrindą ir rūsio sienų
vertikalią hidroizoliaciją. Atlikti sąraminių ir palanginių plyšių injekavimą ir susiuvimą.
Atlikti stogo laikančių konstrukcijų remontą, pašalinus drėgmės pažeistą medieną,
nužievinti visus konstrukcijų elementus. Sutvirtinti medienos konservuojančiomis
priemon÷mis profiliuotus gegnių galus, stipriai puvinio pažeistus elementus pakeisti
naujais tokio pat profilio elementais. Atviras ir remontuojamas medines konstrukcijas
apdoroti antiseptikais ir antipirenais. Įrengti naują S formos čerpių stogo dangą,
apskardinti kaminų vertikalių plokštumų jungtis prie stogo. Remontuoti kaminų viršaus
cementinį užtepą, numatyti hidrofobizavimą. Valyti, restauruoti sienų, kaminų ir palangių
plytų mūrą, atstatant netektis plytų įklijavimo ir priauginimo metodais. Remontuoti
betoninių lauko laiptų pakopas. Restauruoti medinius prieangius, atstatant netektis.
Remontuoti rūsio perdangą. Pirmo aukšto perdangą remontuoti atidengus antro aukšto
grindis ir nustačius pažeidimus. Antro aukšto perdangą remontuoti nu÷mus apšiltinimo
sluoksnį. Apsaugoti rūsio patalpas nuo drėgmės kaupimosi, užtikrinant inžinerinių
sistemų sandarumą. Pašalinti pažeistas ir susidėvėjusias grindų dangas, įrengiant
naujas grindų dangas pagal patalpų paskirtį ir architektūrinės dalies sprendinius. Atlikus
polichrominius ir sienų tapybos tyrimus, patalpose, kurių sienose nėra sienų tapybos bei
polichromijos, numatyti sienų šiltinimą iš vidaus. Numatyti perdangų šiltinimą.
Pastato eksploatacijai užtikrinti reikalingi inžineriniai tinklai bus jungiami prie esamų
sklype inžinerinių tinklų, kurie užtikrina reikalingus kiekius bei pajėgumus. Projektuojami
elektros, ryšio, vandentiekio tiklai, geoterminis šildymas. Lietaus nuotekos nuo pastato
nuvedamos g/b latakėliais į žalius plotus, drenavimo šulinius. Pastate projektuojama
vėdinimo-kondicionavimo sistema, remontuojami esami elektros, vandentiekio, nuotekų,
tinklai. Projektuojamos apsauginė ir gaisrinės signalizacijos, žaibosauga.
Apsauga nuo vandalizmo; Pastatas atitinka keliamus triukšmo lygio komfortines
aplinkos sąlygas, taip pat yra numatytos priemonės kad būtų išvengta nelaimingų
atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo,
nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Įėjimai į pastatą
atvirose vietose, nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Įrengta apsauginė
signalizacija, teritorijos ir gatvės prie pastato vaizdo stebėjimo sistema.
Gaisrinė sauga: Pastatas atitinka keliamus gisrinės saugos reikalavimus.
Projektuojamas pastatas priskiriamas II ugniai atsparumo klasei. Visos naujai
projektuojamos vidaus pertvaros nemažina pastato ugniai atsparumo klasės, esami
inžinieriniai tinklai įrengti prisilaikant STR 2.01.01(2):1999 aktuali redakcija „Esminiai
statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 2011-01-17 PAGD įsakymas Nr. 1-41“Dėl
visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ reikalavimų;
Sanitarinė ir ekologinė situacija: Pastato, sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali.
Aplinkai kenksmingų medžiagų nėra. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar
triukšmo šaltinių, kitų gamybinių objektų. Sklypo inžineriniai tinklai prijungti prie miesto
tinklų. Didžioji atliekų dalis – buitinės. Buitinės atliekos metamos į kieme esančius
konteinerius, išvežamos kas savaitę, pagal sudarytą sutartį su atliekų išvežimo įmone.
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Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31
straipsniu nustatyta tvarka, bei Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Statybvietėje turi
būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos: komunalinės atliekos; inertinės atliekos;
perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos; pavojingosios atliekos; netinkamos
perdirbti atliekos; kitos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos
statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau
kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal
Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus
aplinkai ir žmonių sveikatai. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti
smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, kaip nustatyta šių Taisyklių 12–15 punktuose.
Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal šių Taisyklių
26–27 punktuose nustatytus reikalavimus. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų
(toliau – PCB/PCT) turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal
Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 (Žin.,
2003, Nr. 99-4469), ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio
direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus. Kenksmingomis medžiagomis užterštos atliekos
tvarkomos LR įstatymų numatyta tvarka. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar
panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje ir saugomoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.
Statybinių atliekų turėtojas sprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos
atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir
pristatymą. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai
pateikia dokumentus apie netinkamu perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.
Vygdant statybos darbus statybinio laužo ir šiukšlių išvežimo sąskaitos/faktūros
saugomos iki objekto eksplotacijos pradžios (iki valstybinės komisijos akto pasirašymo).
Projektinių sprendinių atitiktis privalomiems Projekto dokumentams: Projektas
atliktas laikantis galiojančių LR statybos įstatymų ir statybos techninių reglamentų,
priešgaisrinių, sanitarinių, aplinkosauginių ir ekonominių reikalavimų,
užsakovo
pateiktos programos, specialiųjų sąlygų ir reikalavimų. Projekto stprendiniai išpildžius
visas jame numatomas priemones, užtikrina saugų statinio eksploatavimą, nepažeidžia
trečiųjų asmenų interesų.
Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: Statinio tipinis
apsaugos reglamentas (LRV 2002-01-21 nutarimas Nr.152). PTR 3.06 01:2014 „Kultūros
paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimai. Paveldo tvarkybos
reglamentai. Prieš žemės darbų pradžią būtini žvalgomieji archeologiniai tyrimai
inžinerinių tinklų įrengimo vietose. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama
archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus
atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.
Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 9 str.3 d. numatyta tvarka. Žagarės dvaro sodybos namo kultūros paveldo
objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų projektinių
pasiūlymų sprendiniuose nėra numatyti darbai, galintys sunaikinti ar kitaip pakenkti
Žagarės dvaro sodybos namo vertingosioms savybėms. Tvarkomo pastato istorinės
tūrinės – erdvinės struktūros nekeičiamos. Planuojama veikla
neturės poveikio
kraštovaizdžiui. Numatyti darbai nesukels poreikio keisti vertybės apimties ir sudėties,
nežalos autentiškumo požymių.

PV arch. Regina Tumpienė
(atest. Nr. A376, NKPS 4006)
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